
Hyttereglement for Oslospeidernes hytter  

Hyttereglement Blåhaug 

Hyttereglement Krakosseter; Eckhoff, Persli, Knatten og Skauen 

 
 

INSTRUKS FOR LEIETAKERE PÅ KRAKOSSETER; ECKHOFF, PERSLI, KNATTEN OG SKAUEN 

 

1. ANKOMST  

a. Leder for leietaker kontrollerer hytta og noterer eventuelle mangler. Disse skal 

sendes på mail til: hyttefut@oslospeiderne.no 
 
2. ORDENSREGLER  

a. Brennbart avfall skal brennes i ovn. Ikke brennbart avfall legges i søppelkassen ved 

bommen eller tas med hjem. 

b. Redningsstigén skal kun brukes ved nødstilfeller.   

c. Det skal være ro i hytta og på eiendommen fra kl. 2300 til 0700.  

d. Det er ikke lov til å kjøre ut på gresslettene. 
 

3. VED OG FYRING  

a. Utendørs ild tillates bare på bestemte plasser og kun i tiden 16/9- 14/4, eller    

tidspunkt fastsatt av skogsjefen i Nittedal. Ved til utebål skal medbringes. Det skal 

alltid være en bøtte med vann i nærheten av bålet. 

b. Ildstedene i hyttene tømmes for aske ved ankomst. Aske tømmes i metallbøtte 

utenfor. Varm aske eller glør skal ikke tas ut av ovn eller peis.  
 

4. VASK OG RENGJØRING FØR AVREISE  

a. På kjøkkenet skal alt utstyr være vasket og satt på plass. Skap, benker, oppvaskkum 

og utslagsvask skal rengjøres. 

b. I peisestue og lederrom vaskes benker og bord.  

c. Alle gulv vaskes og inngangspartier feies. 

d. Toaletter (i do-hus) vaskes. Toalettrom på Knatten vaskes av leietaker der. 

e. Madrasser og soveplasser skal være børstet og rengjort. Madrassene på hemsen 

legges i to til tre bunker utenfor soveplassene. Madrassene på lederrommet settes 

opp mot veggen.  
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5. AVREISE  

Før avreise skal følgende være utført:  

a. Alle vedstativer fylles opp med oppkappet ved. Opptenningsfliser legges på toppen.  

b. Alle vinduer være forsvarlig lukket.   

c. All ild skal være slukket (men hell ikke vann på varme glør).  

d. Kjøleskap på Eckhoff og Skauen skal være rengjort og støpsel dratt ut. 

e. All søppel skal tas med fra hyttene og tømmes i søppelspann ved innkjøring fra 

Rauerskauveien. 

f. Området rundt hytta og vedskjulet skal være ryddet.  

g. Alt utlånt materiell skal være rengjort og levert.  
 
 

INSTRUKS FOR LEIETAKERE PÅ BLÅHAUG SPEIDERHYTTE 

 

1. ANKOMST  

a. Tøm ovner og peis for aske når dere kommer. Asken legges i askebøtten i boden. 
Pass på at det ikke er varme glør igjen i asken. Slukk med litt vann eller la glørne 
ligge i ovnen. 

b. Åpne vinduslemmene ved å skru bolten på slåen på en side. Sett inn bolten og skru 
mutteren på. La slåen bli hengende i den andre bolten. 

c. Peisen skal ikke brukes til oppvarming, kun til leirbål. 
 

2. VINTERSTID (oktober til april) 

a. Panelovner på vaskerommet og på kjøkkenet skal alltid stå på 15 grader. Hold 

dørene og luftventilene lukket. 

b. Panelovner i peisestuen skal ikke røres. De styres av felles termostat på 5 grader. 

Lukk alle dører samt spjeld til peisen. 

c. Lufteventilene skal være lukket når dere forlater hytta. 

d. Dører til kjøkken, stue og vaskerom skal være lukket. 
 
3. MEDBRINGES 

a. Ta med bestikk, kopp og tallerken til utebruk, samt fyrstikker. 
b. På lederrommet er det førstehjelpssaker, men ta likevel med vanlig 

førstehjelpssaker til turbruk. 
c. Det finnes et mindre antall kluter og kjøkkenhåndklær, så lurt å ta med noen ekstra. 
d. Vaskebøtter, kluter og langkoster finnes i skap på kjøkkenet. 
e. Det er varmt og kaldt vann og oppvaskmaskin på kjøkkenet. 

 
4. ORDENSREGLER 

a. Bruk innesko. 
b. Den ansvarlige leder skal lese bruksanvisningen for brannslukningsapparatene og 

forklare bruken av brannstigen. 
c. Brannstigen er ikke en leke og skal ikke brukes unødig. 
d. Rydd opp etter dere der dere har vært. 
e. Det er hunde- og katteforbud i 2. etg. 



5. VED OG FYRING  
a. Den ferdige kløyvde veden på hytta er til innebruk! 
b. Dersom dere ønsker bål ute, må dere ta med ved til dette selv eller finne ved ute i 

skogen. Respekter generelt bålforbud i tidsrommet 15. april til 15. september. 
c. Røyking er forbudt inne. 

 
6. VASK OG RENGJØRING FØR AVREISE  

a. Sjekk at dere har vasket opp alt dere har brukt og tatt med tomgods hjem fra 

kjøkken og andre steder.  

b. Sjekk at alle gulv, hemser og toalettseter er vasket med varmt vann og såpe. 

c. Sjekk at alt utstyr dere har hatt ute er ryddet og satt på plass. 

d. Sjekk at alt søppel er ryddet rundt hytta og at det ellers ser ordentlig ut. 
 
7. AVREISE 

a. Sjekk at opptenningsved og påfyll av ved er båret inn til neste gruppe besøkende. 

b. Søppel må tas med hjem eller til nærmeste søppellevering og må IKKE kastes i 

søppelkasse ved parkering. 

c. Sjekk at dere har lukket alle vinduer og satt på lemmene. 

d. Ansvarlig leder må sørge for at det ikke blir skade på inventar, madrasser, vegger 

eller annet fast eller løst materiale. 

a. Rapportskjema returneres snarest mulig på mail til: kontor@oslospeiderne.no 

Det holder å ta bilde av skjemaet og sende det til oss! 

 

      

 

ALLE SPEIDERHYTTENE PÅ KRAKOSSETER OG BLÅHAUG INSPISERES UKENTLIG. 
ENHETER SOM IKKE OVERHOLDER DISSE PUNKTER ER ØKONOMISK ANSVARLIG FOR 
SKADE SOM OPPSTÅR VED BRUDD PÅ REGLEMENTET. 
OPPDAGES DETTE, VIL LEIETAGERE VÆRE FORPLIKTET TIL Å DEKKE ØDELEGGELSENE. 
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